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Slavernes planet
Skrevet og illustreret af Peter Snejbjerg

Da jeg prøvede at rejse mig, løb en stor skikkelse lige
ind i mig.
”Se dig dog for, lille klodsmajor!” vrissede kaptajn Korben.
Jeg skulle lige til at svare igen, men bag ham kom min
mor løbende. Hun så bange ud.

Hele rumskibet rystede. Jeg fløj hen ad gulvet. Gnister
sprang ud af væggene, og overalt udbrød der vild panik.
En stemme skreg: ”Alarm! Vi er blevet ramt af en meteor!”
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”Lukas, kom med op på kommando-broen!” gispede hun.
”Men lad være med at gå i vejen!” sagde Korben surt.
Endelig sker der noget på den her røvsyge rumtur,
tænkte jeg og løb efter kaptajnen og min mor.
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”Nej, man må aldrig affyre en blaster inden for et
kraftskjold”, forklarede piloten mig. ”Strålerne ryger jo
lige tilbage på en selv.”

På holo-skærmene kunne man se en hel storm af
meteorer. Og de havde alle sammen kurs lige mod os!
”Vores kraftskjold virker heldigvis stadig. Men de største
meteorer slipper alligevel igennem!” råbte piloten.
”Skyd dem i stykker med blaster-kanonerne,” foreslog jeg.
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”Ja, hold mund, Lukas.
Du aner ikke, hvad du
snakker om,” grinede kaptajn
Korben.
Han talte altid til mig, som
om jeg stadig var en lille
dreng. Men en dag skulle jeg
nok vise ham. Det var vigtigt,
at jeg var med på den her
mission. Det vidste jeg bare.
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For et år siden blev Jorden angrebet. En ukendt rumflåde
dukkede pludselig op og bombede løs. Fjendernes våben
var meget kraftigere end vores, og vi var forsvarsløse.
Bagefter plyndrede de hele planeten og forsvandt
sporløst igen.

Kun ét af Jordens rumskibe var uskadt efter angrebet:
Gaia. Det sad vi i nu. Vores mission: at finde ud af, hvem
der angreb os. Og forhindre dem i at vende tilbage.
Vi er menneskehedens sidste håb.
Min far forsvandt under angrebet. Min mor er den
bedste navigatør, der findes. Men hun ville kun med på
missionen, hvis jeg også kom med.
”Jeg kunne aldrig forlade dig. Hvem ved,
om Jorden stadig er der, når vi vender
tilbage?” siger hun altid.
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Nu bad kaptajn Korben min mor finde en planet, hvor vi
kunne nødlande.
Endelig var der bid. ”Selvom det er en jungle-planet, har
den alle de metaller, vi skal bruge.” Hun zoomede ind.
”Lad os lande og få repareret skibet.”
”Hvad hedder den?” spurgte jeg.
”Ingenting,” svarede hun. ”Det er en totalt ukendt planet!
Lad os håbe, beboerne er venlige.”

I det samme skete der to ting. Noget stort og rødt kom
farende forbi rumskibet. Og så glimtede den lilla farve
igen. Denne gang så jeg det tydeligt.

Det var en stråle af en
slags, og den blev affyret
mod det røde glimt.

Men i stedet ramte
den vores rumskib!

”Spænd jer godt fast.
Nu styrter vi ned!”
råbte piloten.

Alle stirrede bare på deres holo-skærme, da vi lagde an
til landing. Så der var ingen andre end mig, der så det: et
stort, lilla glimt nede i alt det grønne.
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Vi brasede ned gennem træerne, og rumskibet pløjede
sig gennem junglen. Da vi endelig lå stille, var alting helt
skævt. Vi kom langsomt på benene, og kaptajn Korben
åbnede en nødluge.

”Fy for den lede!” mumlede han og trak sin blaster.
Vi var omringet af uhyrer med sylespidse tænder og
metalkløer! De hvæsede og skulle lige til at angribe. Men
i det samme lød et signal, og uhyrerne trak sig tilbage.
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To væsener kom til syne, det ene oven på det anden.
Nederst var der et kæmpemonster, og ovenpå sad en mand
med tre øjne. I den ene hånd holdt han et snoet horn.
”I Multrons navn!” grinede han ondt. ”Kom ud derfra,
alle sammen. Og efterlad jeres våben. Mine flænsere
elsker frisk kød!”
Monstrene slikkede sig om munden. Så klappede Treøje
kæmpen på hovedet. ”Hvis I nægter, skal Knuser her nok
sørge for, at I bliver derinde … for altid!”
11

